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หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ   

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 
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10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

51106 พยาธสิรรีวทิยา และเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรบัพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Pathophysiology and Clinical Pharmacology for Nurses 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายพยาธสิรรีภาพของปัญหาสขุภาพทีพ่บบอ่ยได ้

 2. วเิคราะห์พยาธสิรีรภาพของปัญหาสุขภาพทีเ่กดิขึน้และวางแผนใหก้ารพยาบาลแก่ผูป่้วยทีม่ีปัญหา

ดงักลา่วได ้

 3. อธบิายกลไกการออกฤทธิ ์และผลขา้งเคยีงของยาทีใ่ชบ้ าบดัรักษาผูป่้วยทีม่ปัีญหาสขุภาพได ้

 4. อธบิายสมรรถนะการใชย้าอยา่งสมเหตผุลของพยาบาลได ้

 5. ระบกุารพยาบาลผูป่้วยทีไ่ดรั้บยากลุม่ตา่งๆ ทีใ่ชบ้อ่ยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พยาธสิรีรภาพทีเ่ป็นปัญหาสขุภาพทีส่ าคัญทีพ่บไดบ้่อย กลุ่มยาทีใ่ชบ้ าบัดรักษาผูป่้วยทีม่ีปัญหาสุขภาพ

ต่างๆ รวมทัง้กลไกการออกฤทธิ ์และผลขา้งเคยีงต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย สมรรถนะการใชย้าอย่างสมเหตุผลของ

พยาบาล และการพยาบาลผูป่้วยทีไ่ดรั้บยากลุม่ตา่ง ๆ ทีใ่ชบ้อ่ย 

51107 ชวีเคม ีโภชนศาสตร ์และโภชนบ าบดัส าหรบัพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Biochemistry, Nutrition and Diet Therapy for Nurses 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายโครงสรา้งและคณุสมบตัขิองสารอาหาร วถิเีมแทบอลซิมึของสารอาหารได ้

 2. อธบิายกระบวนการยอ่ย การดดูซมึ และปัจจัยทีม่ผีลตอ่การยอ่ยและการดดูซมึได ้

 3. อธบิายความผดิปกตทิางสรรีวทิยาตอ่การใชแ้ละควบคมุสมดลุของสารอาหารได ้

 4. อธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งโภชนาการกบัภาวะสขุภาพได ้



3 

 5. ระบแุนวทางการรับประทานอาหารในภาวะปกตแิละภาวะเจ็บป่วยได ้

 6. อธบิายอาหารบ าบดัโรคได ้

 7. ประเมนิภาวะโภชนาการของผูป่้วยได ้

 8. วางแผนใหค้ าแนะน าและการพยาบาลแกผู่ป่้วยไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมกับภาวะสขุภาพได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโครงสรา้งและคุณสมบัตขิองสารอาหาร วถิเีมแทบอลซิมึของสารอาหาร ปัจจัย 

ที่มีผลต่อการย่อย การดูดซมึ และการใชส้ารอาหารภายในร่างกาย ความผิดปกติทางสรีรวิทยาต่อการใชแ้ละ 

การควบคมุสมดลุของสารอาหาร 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับภาวะสขุภาพ อาหารทีเ่หมาะสมแก่บุคคลในภาวะปกตแิละภาวะ

เจ็บป่วย ความรูเ้กีย่วกับอาหารบ าบัดโรค การประเมนิภาวะโภชนาการของผูป่้วย และวางแผนการใหโ้ภชนบ าบัด  

ใหก้ารพยาบาลและแนะน าการจัดอาหารใหเ้หมาะสมกบัภาวะสขุภาพ 

51108 มโนมต ิทฤษฎกีารพยาบาล และกระบวนการพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts, Nursing Theory and Nursing Process 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายมโนมตพิืน้ฐานและทฤษฎกีารพยาบาลทีเ่ลอืกสรรได ้

 2. อธบิายพัฒนาการและปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่วชิาชพีการพยาบาลได ้

 3. อธบิายการพยาบาลตามพัฒนาการของชวีติกับภาวะสขุภาพในแตล่ะชว่งวยัได ้

 4. อธบิายหลกัการใชย้าอยา่งสมเหตผุล และความปลอดภัยของผูใ้หแ้ละผูรั้บบรกิารได ้

 5. อธิบายหลักการจรรยาบรรณวชิาชพี กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบวิชาชพีการพยาบาล    

  และการผดงุครรภ ์สทิธขิองผูป่้วยและสทิธขิองพยาบาลได ้

 6. ใชก้ระบวนการพยาบาลในการพยาบาลแกบ่คุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

 7. บอกสทิธขิองผูป่้วยและสทิธขิองพยาบาลได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล พัฒนาการและปัจจัยทีม่ผีลต่อวชิาชพีการพยาบาล การพยาบาล

ตามพัฒนาการของชวีติ การน าทฤษฎ ีและกระบวนการพยาบาลไปใชใ้นการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และ

ชมุชน หลักการใชย้าอย่างสมเหตุผล ความปลอดภัยของผูใ้หแ้ละผูรั้บบรกิาร หลักจรรยาบรรณวชิาชพี กฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์สทิธขิองผูป่้วยและสทิธขิองพยาบาล 

51109 การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Nursing and Practicum 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายหลักการพยาบาลพืน้ฐาน การประเมนิภาวะสขุภาพของบคุคล และสนับสนุนดา้นการวนิิจฉัย 

และการตรวจรักษาได ้

 2. อธบิายความตอ้งการพื้นฐานดา้นร่างกาย จติใจ สังคมและจติวญิญาณของบุคคลในภาวะสุขภาพ 

ทีแ่ตกตา่งกนัได ้

 3. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลตามหลักและเทคนิคการพยาบาลพื้นฐานโดยใชก้ระบวนการพยาบาล 

ค านงึถงึสทิธแิละความปลอดภัยของผูป่้วย ความแตกตา่งทางวัฒนธรรม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณ

และกฎหมายวชิาชพีได ้

 4. ประเมนิภาวะสขุภาพของบคุคลและครอบครัวได ้

 5. ปฏบิตังิานร่วมกบัทมีการพยาบาลได ้มมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ีสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการการพยาบาลพื้นฐาน การประเมนิภาวะสขุภาพ การตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน 

ดา้นร่างกาย จติใจ สงัคมและจติวญิญาณของบคุคลและครอบครัวในการท าหนา้ทีแ่ละด ารงกจิวตัรประจ าวนั การท า

กจิวตัรการจัดสิง่แวดลอ้ม การจัดทา่ การเคลือ่นยา้ย การใชก้ระบวนการพยาบาล การสอนผูป่้วย เทคนคิปลอดเชือ้

และหลกัการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ และการท าหัตถการตา่งๆ เชน่ การคาสายระบายตา่งๆ การไดรั้บออกซเิจน 

การใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด า เป็นตน้ รวมถงึการสนับสนุนดา้นการวนิจิฉัย และการตรวจรักษา 

 ฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาลตามหลักและเทคนิคการพยาบาลพื้นฐาน ดูแล 

การตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานดา้นร่างกาย จติใจ สังคมและจติวญิญาณของบุคคลและครอบครัวในการท า

หนา้ทีแ่ละด ารงกจิวัตรประจ าวัน การท ากจิวัตรการจัดสิง่แวดลอ้ม การจัดท่า การเคลือ่นยา้ย การใชก้ระบวนการ

พยาบาล การสอนผูป่้วย เทคนคิปลอดเชือ้และหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ และการท าหัตถการตา่งๆ เชน่ 

การคาสายระบายต่างๆ การไดรั้บออกซเิจน การใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด า เป็นตน้ ปฏบิัตดิา้นการสนับสนุน 

ดา้นการวนิิจฉัย และการตรวจรักษาโดยค านึงถงึสทิธแิละความปลอดภัยของผูป่้วย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพี 

51110 การพยาบาลผูใ้หญ ่ (6 หนว่ยกติ) 

 Adult Nursing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลกัการพยาบาลผูใ้หญ่ทีม่ปัีญหาสขุภาพทัง้ในภาวะฉุกเฉนิ วกิฤต และเรือ้รังได ้

 2. ระบสุาเหต ุปัญหา และกระบวนการตอบสนองของร่างกายในผูใ้หญ่ทีม่ปัีญหาสขุภาพตา่งๆ ได ้

 3. ประเมนิภาวะสขุภาพในผูใ้หญท่ีม่ปัีญหาสขุภาพตา่งๆ ได ้

 4. ระบแุนวทางการพยาบาลแกผู่ใ้หญท่ีม่ปัีญหาสขุภาพตา่งๆ ได ้

 5. อธบิายแนวคดิและหลกัการการพยาบาลฉุกเฉนิ บาดเจ็บ และสาธารณภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลกัการพยาบาลผูใ้หญ่ทีม่ภีาวะเสีย่ง ภาวะฉุกเฉนิ วกิฤต และเรือ้รังทัง้ทางดา้นอายรุกรรมและ

ศลัยกรรม ผูใ้หญท่ีม่ปัีญหาเกีย่วกบัโรคตดิตอ่ โรคเขตรอ้น ระบบผวิหนัง ระบบหัวใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดนิ

หายใจ ระบบโลหติวทิยา ระบบภมูคิุม้กัน ระบบตา ห ูคอ จมกู มปัีญหาตดิเชือ้ การเสยีสมดลุน ้า อเิล็กโทรไลตแ์ละ

กรดด่าง ระบบประสาท ระบบทางเดนิอาหาร ระบบต่อมไรท้่อ ระบบทางเดนิปัสสาวะ ระบบกลา้มเนื้อและกระดูก 

ผูใ้หญ่ที่มีปัญหาสุขภาพทางนรีเวช การเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็ง การพยาบาลในทุกระยะของการผ่าตัด โดย

ครอบคลมุทัง้การสรา้งเสรมิสขุภาพ การปัองกันความเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟสูภาพอย่างเป็นองคร์วม 

รวมถงึการพยาบาลฉุกเฉนิ บาดเจ็บและสาธารณภัย และการใชย้าอย่างสมเหตผุลแกผู่รั้บบรกิารทีม่คีวามหลากหลาย

ทางวฒันธรรม ภายใตห้ลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพี 

51111 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ ่ (6 หนว่ยกติ) 

 Adult Nursing Practicum 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ประเมนิภาวะสขุภาพผูใ้หญท่ีม่ปัีญหาสขุภาพตา่งๆ และครอบครัวไดถ้กูตอ้ง 

 2. วางแผนใหก้ารพยาบาลแกผู่ใ้หญท่ีม่ปัีญหาสขุภาพตา่งๆ อยา่งเป็นองคร์วมได ้

 3. ปฏบิตักิารพยาบาลแกผู่ใ้หญท่ีม่ปัีญหาสขุภาพตา่งๆ โดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกตา่งทางวฒันธรรม 

  หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพีได ้

 4. สบืคน้และประยกุตใ์ชห้ลกัฐานเชงิประจักษ์เพือ่ใหก้ารพยาบาลแกผู่ใ้หญ่ทีม่ปัีญหาสขุภาพตา่งๆ ได ้

 5. ปฏบิตังิานร่วมกบัทมีการพยาบาลได ้มมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ีสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลแบบองคร์วมแก่ผูใ้หญ่ทีม่ีภาวะเสีย่ง ภาวะฉุกเฉิน วกิฤต และเรื้อรัง มีปัญหา

เกีย่วกับโรคตดิตอ่ โรคเขตรอ้น ระบบผวิหนัง ระบบหัวใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดนิหายใจ ระบบโลหติวทิยา 

ระบบภูมคิุม้กัน ระบบตา หู คอ จมูก มปัีญหาตดิเชือ้ การเสยีสมดลุน ้า อเิล็กโทรไลต ์และกรดดา่ง ระบบประสาท 

ระบบทางเดนิอาหาร ระบบต่อมไรท้่อ ระบบทางเดนิปัสสาวะ ระบบกลา้มเนื้อและกระดูก มีปัญหาสุขภาพทาง  

นรีเวช และการเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็ง รวมถงึการพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บ และสาธารณภัย การใชย้าอย่างสม

เหตุผล โดยใชก้ระบวนการพยาบาล และประยุกต์ใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์อย่างเหมาะสมในการพยาบาล 

แกผู่รั้บบรกิารโดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกตา่งทางวฒันธรรม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพี 

51209 การพยาบาลเด็ก วยัรุน่ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Child and Adolescent Nursing and Practicum 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นทีม่ปัีญหาสขุภาพทัง้ในระยะเฉียบพลนัวกิฤต และ

  เรือ้รังได ้ทัง้ทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและทีบ่า้น 

 2. ระบสุาเหต ุปัญหา และกระบวนการตอบสนองของร่างกายในเด็กและวยัรุ่นทีม่ปัีญหาสขุภาพต่างๆ ได ้

 3. ประเมนิภาวะสขุภาพในเด็กและวยัรุ่นทีม่ปัีญหาสขุภาพตา่งๆ และครอบครัวได ้

 4. ระบแุนวทางและวางแผนใหก้ารพยาบาลแกเ่ด็กและวัยรุ่นทีม่ปัีญหาสขุภาพตา่งๆ อย่างเป็นองคร์วมได ้

  ทัง้ทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและทีบ่า้น 

 5. ปฏบิัตกิารพยาบาลแกเ่ด็กและวัยรุ่นทีม่ปัีญหาสขุภาพต่างๆ โดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกต่าง

  ทางวฒันธรรม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพีได ้

 6. สบืคน้และประยุกตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์เพือ่ใหก้ารพยาบาลแกเ่ด็กและวัยรุ่นทีม่ปัีญหาสขุภาพ

  ตา่งๆ ได ้

 7. ปฏบิตังิานร่วมกบัทมีการพยาบาลได ้มมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ีสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการในแตล่ะชว่งวัย การสง่เสรมิภาวะ

โภชนาการ การสรา้งเสรมิภมูคิุม้กันโรค การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นทีม่ปัีญหาสขุภาพทัง้ในภาวะเฉียบพลนั วกิฤต เรือ้รัง 

การดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย การใชย้าอย่างสมเหตผุล รวมทัง้การป้องกนัและชว่ยเหลอืเด็กทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตแุละสารพษิ 

โดยครอบคลุมทัง้การสรา้งเสรมิสขุภาพ การปัองกันความเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพอย่างเป็น

องคร์วม แกผู่ป่้วยและครอบครัวทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม ทัง้ทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและทีบ่า้น 

 ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลแบบองคร์วมแกเ่ด็กและวยัรุ่น ทัง้ดา้นการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการในแตล่ะชว่งวัย 

การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การสรา้งเสริมภูมคิุม้กันโรค การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นทีม่ีปัญหาสุขภาพทัง้ในภาวะ

เฉียบพลัน วกิฤต เรื้อรัง การดูแลผูป่้วยระยะสดุทา้ย การใชย้าอย่างสมเหตุผล รวมทัง้การป้องกันและชว่ยเหลอืเด็ก 

ทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตแุละสารพษิ โดยใชก้ระบวนการพยาบาล และประยุกตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์อย่างเหมาะสมในการ

พยาบาลแกผู่รั้บบรกิารโดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกตา่งทางวัฒนธรรม หลักจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย

วชิาชพี 
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51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 1 

 Maternal-Newborn Nursing, Midwifery and Practicum I 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลกัการพยาบาลมารดา ทารก และการผดงุครรภไ์ด ้

 2. ระบวุธิกีารวางแผนครอบครัว การใหค้ าปรกึษากอ่นสมรสแกส่ตรไีดถู้กตอ้ง 

 3. ประเมนิภาวะสขุภาพของมารดาและทารกในระยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอดในรายที่

  ปกตไิด ้

 4. ระบแุนวทางและวางแผนใหก้ารพยาบาลแกม่ารดา ทารก และครอบครัวในระยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด 

และระยะหลงัคลอดในรายทีป่กตอิยา่งเป็นองคร์วมได ้

 5. อธบิายหลักการสง่เสรมิการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ และการสง่เสรมิสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก

และครอบครัวได ้

 6. ปฏบิัตกิารพยาบาลแกม่ารดา ทารก และครอบครัวในระยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอด

ในรายทีป่กตโิดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกตา่งทางวัฒนธรรม หลักจรยิธรรม จรรยาบรรณและ

กฎหมายวชิาชพีได ้

 7. สบืคน้และประยุกตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์เพือ่ใหก้ารพยาบาลแกม่ารดา ทารก และครอบครัวในรายที่

ปกตไิด ้

 8. ปฏบิตังิานร่วมกบัทมีการพยาบาลได ้มมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ีสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์การใหค้ าปรกึษาก่อนสมรส การวางแผน

ครอบครัว การดแูลมารดาและทารกในระยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลงัคลอดในรายทีป่กตอิย่างเป็นองคร์วม 

การสง่เสรมิการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ การสรา้งเสรมิสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัวทีม่คีวามหลากหลาย

ทางวฒันธรรม 

 ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลแบบองคร์วมแกม่ารดาและทารกในระยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด

ในรายทีป่กต ิการท าคลอดปกต ิการดแูลทารกแรกเกดิ การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่และการสง่เสรมิสมัพันธภาพระหว่าง

มารดา ทารกและครอบครัว โดยประยุกตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์อย่างเหมาะสมในการพยาบาลแก่ผูรั้บบรกิาร 

โดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกตา่งทางวฒันธรรม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพี 

51211 การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Psychiatric and Mental Health Nursing and Practicum 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิ และหลกัการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวชได ้

 2. ระบลุักษณะและขอบเขตของงานการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช บทบาทของพยาบาลดา้นสขุภาพจติ

  และจติเวชได ้

 3. ประเมนิภาวะสขุภาพจติและระบภุาวะเสีย่งปัญหาทางสขุภาพจติและจติเวชได ้

 4. ระบแุนวทางและวางแผนใหก้ารพยาบาลแกผู่ท้ีม่ปัีญหาสขุภาพจติและจติสงัคม หรอืมคีวามผดิปกติ

  ทางจติอยา่งเป็นองคร์วมได ้

 5. ปฏบิัตกิารพยาบาลแก่ผูท้ีม่ปัีญหาสขุภาพจติและจติสงัคม หรอืมคีวามผดิปกตทิางจติโดยค านึงถงึ

  สทิธผิูป่้วย ความแตกตา่งทางวฒันธรรม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพีได ้

 6. สบืคน้และประยุกต์ใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์เพื่อใหก้ารพยาบาลแก่ผูท้ี่มีปัญหาสุขภาพจิตและ 

  จติสงัคม หรอืมคีวามผดิปกตทิางจติได ้
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 7. ปฏบิตังิานร่วมกบัทมีการพยาบาลได ้มมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ีสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎกีารพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช หลักการพื้นฐาน ลักษณะและขอบเขตของงาน

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บทบาทของพยาบาลดา้นสุขภาพจติและจติเวช การพยาบาลผูท้ี่มีปัญหา

สขุภาพจติและจติสงัคม ผูม้คีวามผดิปกตทิางจติ แนวคดิการบ าบดัรักษาทางจติเวช การใชย้าอย่างสมเหตผุล และ

เครือ่งมอืในการบ าบัดทางการพยาบาลจติเวช โดยครอบคลมุทัง้การสรา้งเสรมิสขุภาพ การปัองกันความเจ็บป่วย 

การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูภาพอยา่งเป็นองคร์วมแกผู่รั้บบรกิารทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลแบบองคร์วมแก่ผูท้ีม่ ีปัญหาสุขภาพจติและจติสังคม หรือผูท้ีม่ ีความผิดปกต ิ

ทางจติ และครอบครัว การใชย้าอย่างสมเหตผุล โดยใชก้ระบวนการพยาบาล และประยกุตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์

อย่างเหมาะสมในการพยาบาลแก่ผูรั้บบรกิารโดยค านึงถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม หลักจรยิธรรม 

จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพี 

51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 2 

 Maternal-Newborn Nursing, Midwifery and Practicum II 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธิบายแนวคดิและหลักการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ในรายที่มีภาวะเสีย่งหรือ 

  มภีาวะแทรกซอ้นได ้

 2. ประเมนิภาวะสขุภาพของมารดาและทารกในรายทีม่ภีาวะเสีย่ง หรอืมภีาวะแทรกซอ้นในระยะตัง้ครรภ ์

  ระยะคลอด และระยะหลงัคลอดได ้

 3. ระบุแนวทางและวางแผนใหก้ารพยาบาลแก่มารดา ทารก และครอบครัวในรายทีม่ภีาวะเสีย่ง หรือ 

  มภีาวะแทรกซอ้นในระยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลงัคลอดอยา่งเป็นองคร์วมได ้

 4. อธบิายหลกัการดแูลชว่ยเหลอืในการตรวจดว้ยเครือ่งมอืพเิศษและการท าสตูศิาสตรห์ัตถการได ้

 5. ปฏิบัตกิารพยาบาลแก่มารดา ทารก และครอบครัวในรายที่มีภาวะเสีย่ง หรือมีภาวะแทรกซอ้น 

  ในระยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลงัคลอดโดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกตา่งทางวัฒนธรรม 

  หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพีได ้

 6. สบืคน้และประยุกตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์เพื่อใหก้ารพยาบาลแก่มารดา ทารก และ ครอบครัว 

  ในรายทีม่ภีาวะเสีย่ง หรอืมภีาวะแทรกซอ้นได ้

 7. ปฏบิตังิานร่วมกบัทมีการพยาบาลได ้มมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ีสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลกัการพยาบาลมารดา ทารก และการผดงุครรภใ์นรายทีม่ภีาวะเสีย่ง หรอืมภีาวะแทรกซอ้นในระยะ

ตัง้ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การประเมนิและการคัดกรองภาวะเสีย่ง การส่งต่อ การดูแลช่วยเหลือและ 

การฟ้ืนฟูสภาพ การใชย้าอย่างสมเหตุผล การชว่ยเหลอืในการท าสตูศิาสตรห์ัตถการ โดยครอบคลุมทัง้การสรา้งเสริม

สุขภาพ การปัองกันความเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพอย่างเป็นองคร์วมแก่ผูรั้บบริการทีม่ีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลแบบองคร์วมแก่มารดาและทารกในรายทีม่ภีาวะเสีย่ง หรอืมภีาวะแทรกซอ้นในระยะ

ตัง้ครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การใชย้าอย่างสมเหตุผล ดแูลชว่ยเหลอืในการตรวจดว้ยเครื่องมอืพเิศษและ

การท าสูตศิาสตร์หัตถการ โดยใชก้ระบวนการพยาบาล และประยุกตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์อย่างเหมาะสมในการ

พยาบาลแก่ผูรั้บบรกิารโดยค านึงถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม หลักจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย

วชิาชพี 
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51310 สถติ ิการวจิยั และสารสนเทศทางการพยาบาล (6 หน่วยกติ)

 Statistic, Research and Nursing Informatics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการวจิัย กระบวนการวจิัย หลักจรยิธรรมการวจิัย และจรรยาบรรณของ

  นักวจิัยได ้

 2. สบืคน้และประยกุตใ์ชห้ลกัฐานเชงิประจักษ์ทางการพยาบาลได ้

 3. น ากระบวนการวจัิยมาใชแ้กปั้ญหาทางการพยาบาลได ้

 4. เลอืกใชส้ถติเิพือ่การวจัิยไดถ้กูตอ้ง 

 5. อธบิายแนวคดิเกีย่วกับสารสนเทศดา้นการพยาบาลและการสาธารณสุข รวมทัง้สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 

  ในการปฏบิตังิานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลกัการวจิัย กระบวนการวจิัย ประเภทและลกัษณะของการวจิัยทางการพยาบาล หลกัจรยิธรรม

การวจิัย และจรรยาบรรณของนักวจิัย สถติเิบือ้งตน้ในการวเิคราะหข์อ้มูล การเขยีนโครงการวจิัย การด าเนนิการวจิัย

และการรายงานการวจิัย แนวคดิเกีย่วกับสารสนเทศทางการพยาบาลและการสาธารณสขุ ระบบฐานขอ้มูลทาง  

การพยาบาลและสาธารณสขุ สถติชิพี สถติปิระยุกต ์สมรรถนะดจิทิัล เชน่ การสบืคน้และการใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์  

การใชเ้ทคโนโลยทีีห่ลากหลายเพือ่การสือ่สารและการปฏบิัตงิาน 

51311 การพยาบาลอนามยัชุมชน การรกัษาโรคเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

 Community Health Nursing, Primary Medical Care and Practicum 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิ หลกัการสาธารณสขุ การพยาบาลอนามัยชมุชน และการรักษาพยาบาลขัน้ตน้ได ้

 2. ระบบุทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลอนามัยชมุชนและการรักษาพยาบาลขัน้ตน้ได ้

 3. อธบิายแผนพัฒนาสขุภาพ วทิยาการระบาด นวตักรรมและกลวธิกีารสาธารณสขุได ้

 4. อธบิายหลกัการการรักษาพยาบาลขัน้ตน้ได ้

 5. อธบิายหลกัการการบรรเทาสาธารณภัยได ้

 6. ระบุแนวทางและวางแผนด าเนินงานอนามัยชุมชนโดยใชก้ระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน 

  อยา่งเป็นองคร์วมได ้

 7. ปฏบิตักิารพยาบาลอนามัยชมุชนและการรักษาพยาบาลขัน้ตน้โดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกตา่ง

  ทางวฒันธรรม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพีได ้

 8. สบืคน้และประยุกตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์เพือ่ใหก้ารพยาบาลแกช่มุชนหรอืผูรั้บบรกิารรักษาพยาบาล

  ขัน้ตน้ได ้

 9. ปฏบิตังิานร่วมกบัทมีการพยาบาลได ้มมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ีสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการสาธารณสขุ การพยาบาลอนามัยชมุชน และบทบาทหนา้ทีข่องพยาบาลอนามัยชมุชน 

แผนพัฒนาสุขภาพ วทิยาการระบาด นวัตกรรมและกลวธิีการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพชุมชน กระบวนการ

พยาบาลอนามัยชมุชน การประเมนิภาวะสขุภาพชมุชน การวนิจิฉัยชมุชน การวางแผน การด าเนนิงาน การปฏบิัติ

ตามแผน และการประเมนิผลการด าเนนิงาน การอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอาชวีอนามัย อนามัย

สิง่แวดลอ้ม หลักการการบรรเทาสาธารณภัย การวางแผนการดูแลผูป้ระสบปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ณ ทีจุ่ด 

เกดิเหต ุและระหวา่งการเคลือ่นยา้ยไปโรงพยาบาล การรักษาพยาบาลโรคเบือ้งตน้ และการใชย้าอย่างสมเหตผุล 
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โดยครอบคลมุทัง้การสรา้งเสรมิสขุภาพ การปัองกนัความเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูภาพอย่างเป็น

องคร์วมแกผู่รั้บบรกิารทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลอนามัยชุมชนอย่างเป็นองค์รวม บทบาทหนา้ที่ของพยาบาลอนามัยชุมชน 

วทิยาการระบาด นวัตกรรมและกลวธิกีารสาธารณสขุ การดูแลสขุภาพชมุชน กระบวนการพยาบาลอนามัยชมุชน 

การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน การด าเนินงาน การปฏิบัติตามแผน และ 

การประเมนิผลการด าเนินงาน การอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอาชวีอนามัย อนามัยสิง่แวดลอ้ม  

การรักษาพยาบาลโรคเบือ้งตน้ และการใชย้าอย่างสมเหตผุล โดยประยุกตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์อย่างเหมาะสม

ในการพยาบาลแกผู่รั้บบรกิารโดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกตา่งทางวัฒนธรรม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและ

กฎหมายวชิาชพี 

51312 การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Geriatric Nursing and Practicum 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายมโนทศันเ์กีย่วกบัการพยาบาลผูส้งูอาย ุทฤษฎคีวามสงูอาย ุเจตคตกิารดแูลผูส้งูอายไุด ้

 2. อธบิายกระบวนการเปลีย่นแปลงของผูส้งูอายุได ้

 3. ประเมนิภาวะสขุภาพผูส้งูอายทุีม่ภีาวะสขุภาพด ีมภีาวะเสีย่ง หรอืมปัีญหาดา้นสขุภาพตา่งๆ ได ้

 4. ระบุแนวทางและวางแผนใหก้ารพยาบาลผูสู้งอายุที่มีภาวะสุขภาพดี มีภาวะเสีย่ง หรือมีปัญหา 

  ดา้นสขุภาพตา่งๆ อยา่งเป็นองคร์วมได ้

 5. ปฏิบัตกิารพยาบาลแก่ผูสู้งอายุที่มีภาวะสุขภาพดี มีภาวะเสีย่ง หรือมีปัญหาดา้นสุขภาพต่างๆ  

  โดยค านึงถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม หลักจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย   

  วชิาชพีได ้

 6. สบืคน้และประยุกตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์เพือ่ใหก้ารพยาบาลแกผู่ส้งูอายุทีม่ภีาวะสขุภาพด ีมภีาวะ

  เสีย่ง หรอืมปัีญหาดา้นสขุภาพตา่งๆ ได ้

 7. ปฏบิตังิานร่วมกบัทมีการพยาบาลได ้มมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ีสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 มโนทัศน์เกีย่วกับการพยาบาลผูสู้งอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ เจตคตกิารดูแลผูสู้งอายุ กระบวนการ

เปลีย่นแปลงของผูส้งูอายุ การประเมนิภาวะสขุภาพผูส้งูอายุ การพยาบาลเพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุและ  

ผูท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ ระบบประสาท ระบบกระดูกและขอ้ต่อ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบประสาทสัมผัส การพยาบาลเพื่อฟ้ืนฟูสภาพ และการใชย้าในผูสู้งอายุอย่างสมเหตุผล  

โดยครอบคลมุทัง้การสรา้งเสรมิสขุภาพ การปัองกนัความเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูภาพอย่างเป็น

องคร์วมแกผู่รั้บบรกิารทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลแบบองคร์วมแกผู่ส้งูอายุทีม่ภีาวะสขุภาพด ีมภีาวะเสีย่ง หรอืมปัีญหาดา้นสขุภาพ

ต่างๆ โดยมุ่งเนน้ใหผู้ส้งูอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถด าเนนิชวีติประจ าวันไดอ้ย่างเหมาะสมและมพีฤตกิรรม

สขุภาพทีเ่หมาะสมตามศักยภาพ การใชย้าอย่างสมเหตผุล โดยใชก้ระบวนการพยาบาล สนับสนุนใหค้รอบครัวและ

ชมุชนมสีว่นร่วม และประยุกตใ์ชห้ลักฐานเชงิประจักษ์อย่างเหมาะสมในการพยาบาลแก่ผูรั้บบรกิารโดยค านึงถงึ

สทิธผิูป่้วย ความแตกตา่งทางวฒันธรรม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพี 
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51313 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร (6 หนว่ยกติ) 

 Elective Nursing Practicum 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ปฏบิตักิารพยาบาลแกผู่รั้บบรกิารในสาขาการพยาบาลทีเ่ลอืกสรรโดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกต่าง

  ทางวฒันธรรม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพีได ้

 2. ผลติหรอืสรา้งสรรคผ์ลงานการวจิัยหรอืนวัตกรรมทางการพยาบาลในสาขาการพยาบาลทีเ่ลอืกสรรได ้

 3. ปฏบิตังิานร่วมกบัทมีการพยาบาลได ้มมีนุษยสมัพันธท์ีด่ ีสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลในสาขาการพยาบาลทีเ่ลอืกสรรโดยใชก้ระบวนการพยาบาลอย่างเป็นองคร์วม 

ในบทบาทพยาบาลวชิาชพี พัฒนาคุณภาพการพยาบาลทีบู่รณาการความรูภ้าคทฤษฎีและภาคปฏบิัตทิางการ

พยาบาล โดยประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิย หลกัฐานเชงิประจักษ์ และค านงึถงึจรรณยาบรรณวชิาชพี กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

และความแตกตา่งทางวัฒนธรรม 

51314 ประสบการณว์ชิาชพีการพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Nursing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลกัการการบรหิาร ทฤษฎผีูน้ า ภาวะผูน้ าได ้

 2. อธบิายและระบปุระเด็นและแนวโนม้ของวชิาชพีการพยาบาลและระบบบรกิารสขุภาพได ้

 3. อธบิายหลักการการบรหิารจัดการองคก์ารเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและหลักเศรษฐศาสตร์

สขุภาพได ้

 4. ระบแุนวทางและวางแผนพัฒนาคณุภาพการพยาบาลได ้

 5. ปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่พัฒนาคณุภาพการพยาบาลโดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย ความแตกตา่งทางวัฒนธรรม 

หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพีได ้

 6. สบืคน้และประยกุตใ์ชห้ลกัฐานเชงิประจักษ์เพือ่พัฒนาคณุภาพการพยาบาลได ้

 7. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมการพยาบาลในบทบาทของผูน้ าได ้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี และหลักการการบริหาร ทฤษฎีผูน้ า ภาวะผูน้ า ประเด็นและแนวโนม้ของวิชาชีพ 

การพยาบาล ระบบบรกิารสขุภาพ การบรหิารจัดการองคก์ารเพือ่พัฒนาคณุภาพการพยาบาล เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ 

การเป็นสมาชกิที่ดีของวชิาชพีและสถาบัน จรรยาบรรณวชิาชพี กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบวชิาชพี 

การพยาบาลและการผดงุครรภ ์สทิธขิองผูป่้วยและสทิธขิองพยาบาล 

 ฝึกปฏบิัตหินา้ทีใ่นบทบาทหัวหนา้ทมี/หัวหนา้เวรการพยาบาลในสถานบรกิารสขุภาพ และบูรณาการ

ความรูแ้ละประสบการณ์ทางการพยาบาลเพือ่พัฒนาทักษะผูน้ า การตัดสนิใจในคลนิกิ การตัดสนิใจเชงิจรยิธรรม

และพฤตกิรรมในการประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ ์และการท างานเป็นทมี โดยค านงึถงึสทิธผิูป่้วย 

ความแตกตา่งทางวฒันธรรม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชพี 
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